
كذلك ضربنا بعض األمثلة األخرى منها أن كثريا من املسلمني اليوم يعرضون نساءهم للفتنة ولتزل   الشيخ :

و فرض كفائي كأن تتخرج ن األقدام يف سبيل حتصيل علم هذا العلم أقول اآلن ليس فرضا عينيا وإمنا ه

مسلمة طبيبة لكن أنتم تعلمون أن خترج الطبيبة اليوم ال بد أن تتعرض لكثري من الفتنة فتخالط الشباب 

والرجال من دكاترة من تالمذة إىل آخره فكيف يستبيح بعض املسلمني أن يعرضوا بنام ملثل هذه الفتنة 

ة خنرج طبيبات مسلمات عشان نعاجل نساءنا وبناتنا لكن الغاية تربر الوسيلة شو هي الغاية ؟ غاية سامي

الوسيلة مشروعة أو غري مشروعة ؟ غري مشروعة صح ؟ طيب إذا أنت فاهم هذا املوضوع إن شاء اهللا اآلن 

نقول لك فيما سألت عن ذلك الشاب الذي خطب تلك الفتاة من أبيها الذي ينتمي إىل مجاعة ال تعرف 

اطف اجلاحمة اليت ال ميزان هلا فقال له اخرج أربعة أشهر وهذا هو مهر ابنيت هنا اآلن السنة وال تعرف إال العو 

هم يقولون اخرج يف سبيل اهللا أربعة أشهر هل هذا صحيح أنه خروج يف سبيل اهللا ؟ أنا أقول جوابا ال 

هذا املسلم  أحتجج فيه لفئة ولكن بعد هذا اجلواب ال بد من بيان احلق الذي اختلف فيه الناس إذا كان

اخلاطب يعتقد ويعلم أن اخلروج يف سبيل اهللا زعموا أربعة أشهر هو أمر مرغوب مشروع فيه وبناء عليه يصلح 

أن يكون مهرا البنة ذلك الرجل الذي طلب هذا اخلروج وأن ذلك يكون كمهر أم سليم حينما رضيت من 

ن أقبل بك زوجا فإن أنت آمنت رضيت خطيبها طلحة قالت له أنت رجل مشرك وأنا مسلمة وال جيوز يل أ

إميانك مهرا يل فوافق وكان ذلك مهرها فإن كان هذا اخلروج أربعة أشهر زعموا يف سبيل اهللا مثل هذا اإلميان 

باهللا و رسوله فليقبل وال يتحري و ال يرتدد أما إن كان وأنا أقول وال بد من أن أقول إن كانت هذه بدعة ال 

ي طيلة أربعة عشر قرنا وإمنا جاء هؤالء األعاجم ا مث سلطوها على العرب الذين يعرفها العامل اإلسالم

جهلوا دينهم والذي نزل بلغتهم فأصبحوا أعاجم أكثر من األعاجم وقبلوا ما مل يكن من شرع اهللا يف كل 

(( ومن آنفا  هذه األيام هذه السنني والقرون حينئذ أقول ال جيوز له أن خيرج وأذكره بقوله تعاىل كما سبق

هذا أقوله إذا كان هذا اخلاطب رجال عاديا أما  يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

إذا كان مثل أخونا غازي إمام مسجد وعليه واجب الدعوة حينئذ جيب أن ينقلب مهر هذا اخلاطب البنة 

الذي تطلبه مين فأنا أرفضه رفضا باتا ألنه ذلك الويل نصيحة يقدمها إىل ويل البيت ويبني له أن هذا الطلب 

( وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل من حمدثات األمور وقد قال عليه الصالة والسالم 

  نعم . بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار )

ّال أن أخرج شيخنا الفاضل هذه اجلماعة أنا ما كان أمامي من سبيل وأنا يف طريقي إىل باكستان إ السائل :

معهم حىت أحصل على فيزا وخري ما وجدت فيهم هو اإلعالن الذي يكون بعد صالة املغرب مباشرة وقبل 

" إن فالحنا و جناحنا يف الدنيا واآلخرة باتباع أوامر اهللا عز وجل و على البيان ويقولون بالنص الواحد هكذا 

 هذه اجلماعة ولكن لألسف أن هذا اإلعالن مل وهذا خري ما وجدت يف طريقة النيب صلى اهللا عليه وسلم "



أجد له أي مضمون طيلة مدة وجودي مع اجلماعة فقلت هلم بالنص الواحد إن هذا حق أريد به الباطل 

واهللا أعلم فكادت حتدث فتنة يف ذلك الوقت وعندما كان وقت االجتماع السنوي وهذا االجتماع حضره 

ايويل قال الشيخ إن الصالة يف امليكرفون باطلة واثنني مليون ونص أكثر من اثنني مليون ونص يف مدينة ر 

شخص يستحيل السيطرة عليهم يف صالة مجاعة  واحدة وكانت النتيجة صالة العصر أعيدت ثالث مرات 

ويف املرة الربعة صلني أشتاتا كل عشرة مجاعة وكل عشرين مجاعة إىل آخره وهم يقولون حنن نريد أن نكون 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت منذ كم سنة بدأمت هذه الدعوة إىل اآلن إذا أنتم مل تستطيعوا على طريقة ا

حىت اآلن أن تكونوا كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أنتم أصحاب الدعوة عجزمت عن ذلك فكيف 

أو ما اعتقده أنا واهللا تستطيعوا تقومي الناس على دعوة أهلها عجزوا عنها و لكن شيخنا ما نفعله حنن اآلن 

أعلم أي إنسان كائنا من كان يريد أن يضع منهجا ويأمر الناس باتباع هذا املنهج أال يكون هذا متردا على 

املنهج السماوي الذي وضعه اهللا عز وجل والذي أقره الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو أنه عدم رضى من 

  عه مبنهج النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا هو السؤال ؟ هذا الشخص الذي وضع املنهج و أمر الناس باتبا

السؤال إن كنت فهمته فأظنه غريبا ألنه كما لو قيل النور هذا مشتعل أم مطفي ؟ ال مشتعل .  الشيخ :

  فكل من يتخذ منهجا غري ما جاء به الرسول عليه السالم فيكون كما قلنا آنفا مبتدعا .

منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضع املنهج يف بعض النقاط يقول مثل يقول يا شيخ هذا هو  السائل :

  ؟

طيب فانت أجبت بنفسك بارك اهللا فيك ملا قلت بأّم يفتتحون كلمتهم بكلمة مجيلة جدا  الشيخ :

(( والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا  وعملوا ولكنهم ال يطبقوا فهذا عربة بالقول فقط 

فالقول ال يغين عن العمل لكن الذي يبدو وهذا الذي  اصوا بالحق وتواصوا بالصبر ))الصالحات وتو 

جعلين أستغرب سؤالك إّال أنك طرحت الّسؤال أنّه يضع منهجا على غري منهج الرسول طيب هذا حيتاج 

ق إىل سؤال يا أستاذ ؟! وهل خيفى على إنسان أن هذا املنهج الذي خيالف منهج الرسول يكون قد انطب

(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى عليه قوله تعاىل 

فإذا هذا املنهج كمنهج إن كان خمالفا ملنهج الرسول عليه السالم فهذا بال  ونصله جهنم وساءت مصيرا ))

مللة وإما أن يكون منهجا مطابقا شك يدور بني أن يكون فسقا وبني أن يكون كفرا خيرج به صاحبه عن ا

(( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال للسنة ولكنه قول مل يقرتن بالفعل وحينئذ يقال كما قال رب العاملني 

فإذا منهج خمالف للسنة نضرب به عرض احلائط  تفعلون كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون ))

  هذا املنهج بالعمل به وأن ال يكون جمرد قول .منهج مطابقا للسنة نطالب أصحاب 



  هذا شيخنا ينقلنا إىل السؤال الثّاين وهو ما أردته بالفعل ؟ السائل :

  هاته . الشيخ :

اآلن كثري من الناس كأتباع مثال هذه اجلماعة قدسوا الشيخ إلياس الذي هو مؤسس هذه الدعوة  السائل :

واتبعوه واعتربوا رجال جيب أن يتبع وجيب ان يهتدى به وكل  وأصحاب دعوة أخرى قدسوا غريه من الناس

مجاعة حبثت على اسم تسمي ا نفسها حىت متيز نفسها عن باقي اجلماعات فأال جيب حماربة كل هذه 

(( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم األمساء والرجوع إىل االسم الذي مسانا به اهللا عز وجل يف آخر سورة احلج 

فوجدنا كثرة املنهجيات وكثرة األمساء ما زادت املسلمني إال بعدا عن  قبل وفي هذا ))المسلمين من 

الكتاب والسنة فإن كان كل مسلم هو أمله أن يتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهدفه الوحيد هو الرسول 

ألمساء وكل هذه صلى اهللا عليه وسلم فأعتقد من املمكن أن نتفق على طريق واحد أال جيب حماربة كل هذه ا

  املنهجيات أيضا ؟

أوال بارك اهللا فيك مثل هذا السؤال نسمعه من كثري من اجلماعات اليت أنت تشري إليها وقبل  الشيخ :

اجلواب الذي أؤمن به أقول هل األمساء تغري من حقائق املسميات ؟ أرجوا أن يكون اجلواب أوال واضحا 

سميات تقول إن شئت وال أفرض عليك إمنا أنا مقرتح تقول نعم ومكثفا جدا هل األمساء تغري من حقائق امل

  أو ال ؟

هي ال تغري عند العقالء ولكن عند العوام من األمة ال يتمّسكون إال باالسم يعين كثري ممن ينتمون  السائل :

  إىل الدعوة ال يعرفون عن الّدعوة إال امسها بل ال يعرفون من أسس هذه الدعوة ؟

  اقرتاحي ولك رأيك . ما قبلت الشيخ :

  هي يف احلقيقة ال تغري . السائل :

  طيب أنت قيدت عند العقالء ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

حسن حنن نقول إلخواننا اّلذين ابتلوا بالرتدد علينا ممن هم عن ميينك وعن يسارك نقول هلم حنن يف  الشيخ :

ردت تقول نعم أو ال لكن أجبت و أضفت فأنت ما أ " اللي ما جييك معك  تعال معه "الشام تعلمنا 

معليش فقلت قلت االسم ال يغري من حقائق املسميات عند العقالء . طّيب الدعوة تفيد العقالء أم احلمقى 

  ؟

  العقالء . السائل :

" ال مشاحة يف إذا هذا القيد ما فيه منه فائدة ، نرجع بنقول فيه هناك عبارة للعلماء الفقهاء  الشيخ :

أيضا أرجوا أن يكون جوابا على الطريقة املقرتحة وال آمرك فأنت حر ولكن من أجل أن نوفر   ح "االصطال



  الوقت أرجو أن يكون هذا كالم معقول ، ال مشاحة يف االصطالح شو رأيك ؟

  بدون شّك من الناحية االصطالحية . السائل :

" ال مشاحة ن ذا الكالم أم ال حدت مسكت أول الطريق منحرفا عن االختصار قل يل هل تؤم الشيخ :

  هذا شو بنمسيه ؟ هاتف  يف االصطالح "

  نعم . السائل :

  بيجوز واحد يسميه مثال متكلم جامد . الشيخ :

  نعم . السائل :

  املهم يؤدي الوظيفة اليت يدل هذا االسم عليها . الشيخ :

  نعم . السائل :

  هذا معىن ال مشاحة يف االصطالح . الشيخ :

  شيخنا لو تسمح يل ؟ :السائل 

  تفضل  . الشيخ :

 ...كنا يف حوار والعياذ باهللا يف جدل متصّوفة يف باكستان فقالوا حنن متصّوفة بدون صناديق نذور   السائل :

.  

  لو مشيت معي كنت اسرتحت وأرحت  الشيخ :

  نعم . السائل :

  التصوف هل يدل على منهج أنزله اهللا ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  السلفية تدل على منهج أنزله اهللا ؟ : الشيخ

  إن شاء اهللا ذلك . السائل :

  بارك اهللا فيك أيش جاب هذا هلذا . الشيخ :

  هم قالوا هذا الكالم . السائل :

  أيش قالوا ؟ الشيخ :

  قالوا حنن ال نتمسك بأي فعل من أفعال هؤالء بل نكفرهم ونشك يف دينهم . السائل :

  مني هؤالء ؟ الشيخ :

  الذين يطوفون حول املقاصري وينذرون لغري اهللا ويستعينون بغري اهللا . ائل :الس

  حدت حدت , اآلن حنن يف األمساء فأنت رجعت إىل مبدأ التطبيق خلي بالك ؟ الشيخ :



  قالوا حنن  يعين يف كل غري اهللا حنن نعترب أن التصوف هو العمل بالكتاب  والسنة .  السائل :

لكن هذا االصطالح ينبغي أن ينبأ عن  " ال مشاحة يف االصطالح "اهللا أتيناك مبثل يا أخي بارك  الشيخ :

  حق نؤمن به .

  وأنا أريد أن أتعلم كيف أرد عليهم يف هذا ؟ السائل :

  حنن يف هذا الطريق بارك اهللا فيك. الشيخ :

  نعم . السائل :

على املنهج الذي جاء به الرسول واآلن أول شيء هو ما مسع مين ملا  سألت التصوف هل يدل  الشيخ :

صلى اهللا عليه وسلم وطّبقه السلف الصاحل قلت بصراحة املسلم ال . لكن ملا تسمع كلمة السلفية هل تدل 

  على العمل بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصاحل قلت نعم .

  نعم . السائل :

  إذا تقول هلم  :  الشيخ :

  ا *** وكل إناء مبا فيه ينضح "" فحسبكمو هذا التفاوت بينن

التصوف ما بيدل على منهج علمي صحيح حبيث ملا ندع الناس قالوا يا مجاعة تصوفوا معنا شو هذا 

  التصوف هل هو العمل بالكتاب والسنة ؟ قد يقولون وكل املسلمني يقولون .

  نعم . السائل :

فق على أن نسمي أنفسنا كما مسانا رب وأنا سأعود إليك جبواب عن سؤالك الذي طرحته أال نت الشيخ :

العاملني ونلغي كل هذه األمساء كان بإمكاين أن نقول لك ال . نلغي كل األمساء إال امسا واحدا اليوم هي 

السلفية . و السبب يف هذا هو اآلن السلفية تنبئ عن املنهج العلمي الصحيح الذي من متّسك به فكرا 

ما أي اسم آخر سّم ما شئت مما هو مقبول عند الناس أو مرفوض وجرى عليه عمال كان هدى من ربه أ

  يعين مثال جتد أناسا مذهبيني حنفي أو شافعي يتربأ من التصوف صح أم ال ؟

  نعم . السائل :

آه ، ولكن هذا التمذهب ال يعين التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل يعين بالش  الشيخ :

مالكية بال حنبلية بالش أي شيء إال هو الشيء الواحد وهو السلف الصاحل ومن حنفية بال شافعية بالش 

انتمى إليهم فهو سلفي أقول جيب أن تلغى كّل هذه األمساء ألا ال تدل على املنهج الذي إذا متسك به 

الكثرية ؟ املتمسك كان ناج عند اهللا إال هذا االسم واآلن أنت تقول وغريك يقول ملاذا يا أخي هذه األمساء 

حسبنا أن نسمي أنفسنا مسلمني أنا أقول و ال مؤاخذة هذه غفلة هذه مسايرة شكلية ال تنبئ على عمق 

يف التفكري ملاذا ؟ ما أظن عاقال أنّه يوافق مثال أن منحوا من اتمع اإلسالمي االنتسابات اليت تنبئ عن 



هذا فلسطيين وذاك أردين إىل آخره ، ما أحد  اجلنس أو البلد أو ما شابه ذلك مثال أنا ألباين أنت مصري

يظن يفكر أننا نرفع هذه االنتسابات كلها بزعم أا تفرق األمة ، ال يا أخي ال تفرق األّمة ألنه ليس هلذه 

االنتسابات يف املنهج العلمي الديين الذي جيب أن يتمسك به املسلم ولذلك كان هناك مهاجري وكان 

ين كان هناك مكي كان هناك طائفي  إىل آخر االنتسابات املعروفة حّىت اليوم هناك أنصاري كان هناك مد

وال ميكن إنكار شيء منها إطالقا ملاذا ؟ ألا ال تتعارض مع الدعوة اإلسالمية احلّق إذا عرفنا هذه القاعدة 

و سبعني كلها فاآلن املسلمون كما نعلم مجيعا متفرقون شذر مذر كما جاء يف احلديث املعروف فرقا ثالث 

يف النار إال واحدة يف اعتقادي أننا مجيعا كل منا حبسب ثقافته وعلمه يعتقد أن يف العامل اإلسالمي اليوم يف 

  اتمع اإلسالمي طوائف كثرية وكثرية جدا وكلهم ينتمي إىل اإلسالم أليس كذلك ؟

  نعم . السائل :

  م ماذا يقول ؟حىت مثال الدرزي لو قيل له أنت كافر أو مسل الشيخ :

  مسلم . السائل :

أنت تريد إذا أنت إذا سئلت تقول أنا مسلم والدرزي إذا سئل يقول مسلم و الشيعي والزيدي و  الشيخ :

اليزيدي إىل آخره ، هكذا ينبغي أن يكون اتمع اإلسالمي ضايع النسبة الصحيحة الذي يكفر باهللا و 

ي هذا نكتفي إنه قال مسلم وأنا أقول أنا مسلم وبس هل هذا رسوله و يعبد مثال احلاكم بأمر اهللا الدرز 

  يكفي يف عاملنا اليوم ؟

  هذا ال يكفي . السائل :

بارك اهللا فيك وذلك هو الظن بك ، إذا نريد أن نضع شارة للفرقة الناجية انتبه يا أستاذ اآلن مش  الشيخ :

اعدة السابقة تعرف إيش هي القاعدة وقت النعاس ، ال بد من أن نضع اصطالحا علميا رجوعا إىل الق

  السابقة ؟

  . ...الغاية  السائل :

ال تلك راحت طاحت القاعدة الفقهية لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا فاآلن ال بد من أن  الشيخ :

نصطلح على اسم مييز املسلم املهتدي باهلدي الصحيح واملسلم املنحرف عن اهلدي الصحيح ، أليس هذا 

  الضروي ؟من األمر 

  أنا معك شيخنا ، ولكن إضافة صغرية . السائل :

  تفضل . الشيخ :

يف بيشاور املكان الذي أنا أقيم فيه اآلن االسم  ...يف بعض األماكن ويف بعض البلدان خاصة يف  السائل :

ل من فضل فقط هو احملارب املنهج السلفي الصحيح يعلم اهللا الغالبية العظمى من الناس ال حياربونه وأنا رج



اهللا تعاىل أعرف منهجي وأؤمن به وأريد أن أنشر املنهج فبناء على ذلك قررنا إلغاء األمساء مجيعا وإذا نزلت  

  كل املناهج يف السوق أمام الناس أنا عرف أن هذا املنهج سينتصر بإذن اهللا سبحانه وتعاىل ؟

ام تعتقد أن املنهج السلفي حق واالسم ألغيت احلق ذا ، عرفت احلّق و ألغيت احلق ألنك ما د الشيخ :

الدال على هذا احلق حق فسّويت بني هذا االسم الدال على احلق واالسم الذي يدل على غري احلق فمعىن 

هذا أنك ظلمت نفسك قبل أن تظلم اآلخرين هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى أنا كنت قلت هذا 

قبل ثالثني سنة ألن هذه اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  الكالم ملا كنت أستاذا يف اجلامعة اإلسالمية 

كانت جتمع و ال تزال من خمتلف البالد اإلسالمية من مجلتها من العرب وال أزال أذكر الشخص وهو 

صديقنا اآلن يعين طرح علّي هذا االعرتاض قال يل يا أخي أنت ليش بتقول السلفية و السلفيني إىل آخره و 

باملسلمني وهو من اإلخوان املسلمني فأنا قدمت هذه املقدمة ورمبا أطول منها وأخريا أقول أنا  اهللا مسانا

الغوا إخوان املسلمني وحزب  " اللي ما جيي معك تعال معه "أمشي معكم على القاعدة السورية آنفة الذكر 

إىل مجاعتك هؤالء مجاعة  التحرير شباب حممد و املذهب احلنفي و الشافعي واملالكي و و إىل آخره  وجني

التبليغ الغوا كل هذه األمساء وحنن معكم يف املقدمة هو الذي مساكم املسلمني أما تطلب منا حنن منهجنا 

باالسم املعرب عن هذا املنهج الصحيح نلغيه ألنه بينفر الناس اللي هم غارقني يف هذه األمساء الباطلة  امسا 

تعتقد أنك إن ظللت يف هذه الدعوة  إن ظللت وال أقول إن  ومسمى هذا ليس من العدل يف شيء فهل

ضللت ، إن ظللت يف هذه الدعوة هل تعتقد أن الناس يستجيبون لك ؟ هؤالء املتعصبون للمذاهب 

واملتعصبون للطرق ال أقول النقشبندية والقادرية والشاذلية واخللوتية والتجانية وأمساء ما أنزل اهللا ا من 

الء يستجيبون لدعوتك فال يبقى بني يديك إال إخوانك السلفيني الذين أنت معهم على سلطان هل كل هؤ 

اخلط أوال مث جتادهلم يف االسم ثانيا فيبقى اخلالف بينك وبينهم يف االسم نقول لك لن تصل إىل هدفك 

ني أنا أقول املنشود ألن أولئك املنحرفني امسا ومسمى عن اخلط املنهجي هم أبعد عن االستجابة من السلفي

لك بكل صراحة لو أن هؤالء رجعوا ومل يتحزبوا ألي طائفة أو ألي طريق أو أي مذهب الزم نرجع كما كان 

منهج السلف الصاحل وأنا أقول هل كان يف السلف السلف بكري ؟ اجلواب ال . عمري ؟ ال . عمثاين ؟ ال 

آلن اّلذي يعّد كذا مليون كما كان اتمع .علوي ؟ ال . إذا نرجع نقول مسلمني لكن ملا بريجع جمتمعنا ا

األول إخوانا على سرر متقابلني املنهج واحد قال اهللا قال رسول اهللا ال يقال شيخي ال يوجد يف كتب الفقه 

املتوارثة اليوم إذا جاء آية يف كتاب اهللا على خالف مذهبنا فهي مؤولة وإذا جاء حديث عن رسول اهللا 

خ يوم ال توجد هذه األفكار ويعود هؤالء املسلمون مجيعا ينخلعون وينتزعون صحيح على خالف فهو منسو 

من هذه املذاهب الضيقة والطرق املتعددة إىل الكتاب والسنة فيومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا وال حاجة لكل 

  ذاك إىل كل هذه األمساء ولكن بارك اهللا فيك



  ورد اإلبل "أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد ت "

لذلك إن شئت أن تبحث يف هذ املوضوع فاحبثه مع غري إخوانك السلفيني ألن امسهم يدل على منهجهم، 

منهجهم خمالف ملنهج الكتاب والسنة فإذا أنت ينبغي أن تنكر االسم و املسمى أما منهجنا فهو الكتاب 

يه شيء عندهم شيء امسه حنوي وال والسنة ، واهللا  السلف الصاحل ما عنده شيء امسه سلفي صحيح وال ف

فيه عندهم شيء امسه علم التوحيد كل هذه اصطالحات تدل على مسميات فإن كانت هذه املسميات 

حق فما فيه مانع من استعماهلا ألا تؤدي إىل حق إذا ظهر الفرق بني اسم السلف و اإلنتساب إليهم 

الكثرية هناك فرق امسا ومسمى فأنا أرجوك رجاء حارا وهذه األمساء األخرى على أشكاهلا وأنواعها العديدة 

أن تتبني هذه احلقيقة وأن تدعو إللغاء كل املسميات وإلغاء أمسائها أيضا إال هذا املنهج الذي قال اهللا عز 

((  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وجل فيه يف املخالفني له 

، حنن نقول لكل هذه الطوائف سواء كانت طوائف مذهبية  ونصله جهنم وساءت مصيرا ))نوله ما تولى 

ربنا  (( ويتبع غير سبيل المؤمنين ))قدمية أو أحزاب جديدة نقول هلم هل أنتم سلكتم سبيل املؤمنني 

 المسلمين )) (( ويتبع غيربيقول وأنا أقول بالنسبة هذه اآلية أمر هام جدا ، ربنا عز وجل لو شاء مل يذكر 

لو شاء لقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى نوله ما توىل ونصله جنهم وساءت مصريا ، ألنه 

(( ومن ال شك فيمن خيالف الرسول ويشاققه ال شك أنه من أهل الضالل إذا ملاذا ربنا عطف على قوله 

هنا نكتة هنا حكمة عظيمة جدا  منين ))يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤ 

جدا ، تلك هي أننا حنن وبيننا وبني رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم أربعة عشر قرنا ال نستطيع أن نستقل 

بأن نفتح القرآن الكرمي وجني نفسر اآلية حسب فهمي للغة العربية ما يكفي هذا باألمس القريب البارحة 

ظف يبدو كبري كانت زوجته قدمت يل كتابا ضخما جدا ، يعين هكذا ، أول البارحة كان عندي رجل مو 

مؤلف من واحد سوري امسه املهندس فالن شحرور ، هذا املؤلف أعرفه أنا ملا كنت يف دمشق ابن رجل من 

إخواننا وأعرف أن ابنه هذا تعلم عند السوفيات وكنت جلست معه بعض اجللسات شعرت منه أنه منحرف 

كلية يعين شيوعي أنا صار يل من أكثر من عشر سنوات خرجت من دمشق وإذا هو خمرج عن اإلسالم بال

  كتاب شو مسميه ؟ الكتاب و القرآن ، نعم .

  شو الكتاب . السائل :

ملا تقرأ جوى بيتكّلم مثل الصوفية متاما ملا يشرح بعض اآليات من شان  ...آه ، الكتاب القرآن  الشيخ :

يعين ال يقبله ال لغة وال عقل  " مل مبيزان وال بأبّان "ثل ما يقول عنا يف الشام  يطبقوها على مذهبهم لكن م

وال شرع وهكذا يفسر اآليات حسب كيفه من تفسريه يقول لك الكتاب شيء والقرآن شيء هذا جو 



يء الشرح فدل على هذه الضاللة باالسم الكتاب والقرآن ، وتعرفون يف اللغة الواو تفيد التغري فالكتاب ش

يقول لك  (( ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه ))والقرآن شيء وملا جيي عند قوله تعاىل يف أول سورة البقرة 

هذا مو قرآن املهم فهذا رجل تناقشنا معه يف هذا الكتاب وإذا به ، بيجيب أمثلة كيف يفسر القرآن منها 

عرشه أي سيطرته على املاء على   شو فسر العرش بالسيطرة كان (( وكان عرشه على الماء ))قوله تعاىل 

كيفه قلت يا أخي فيه يف اللغة العربية اللي أنت تتكلم ا العرش هي السيطرة ؟ الشاهد فهذه الطوائف ال 

أي جيب أن نفهم  (( ويتبع غير سبيل المؤمنين ))تتمسك مبنهج اتباع سبيل املؤمنني هنا الّشاهد فربنا قال 

تلقينا طريق املسلمني خلف عن سلف من الكتاب والسنة لكن ليس كيف كان الرسول من طريق إيش ؟ 

مبفهوم جديد ال يعرفه املسلمون ، فاملسلمون كما قلنا آنفا لصاحبنا بأنه ما يعرفون خروج أربعة أشهر يف 

سبيل اهللا ال يعرفون هذه البدعة إال يف العصر احلاضر ، فهل كان املسلمون الذين مضوا يف أربعة عشر قرنا  

نوا على خطأ وجاء هؤالء ليستدركوا عليه ضربت هلذا الرجل مثاال بالقديانني ال بد أنكم تسمعون عنهم كا

هؤالء يشهدون أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا يصلون ويصومون و و إىل آخره لكن يعتقدون بأن 

ون الكفار وآمن كثري من األوربيني هناك أنبياء بعد نبينا حممد عليه الصالة والسالم وجيادلون الناس ويدع

واألمريكان بـدينهم فإذا ما قلت هلم كيف أنتم تقولوا بأنبياء بعد الرسول عليه السالم واهللا عز وجل يقول يف 

قالوا لك أنتم  (( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين ))صريح القرآن 

 يعين زينة النبيني كما اخلامت يف األصبع هو زينة األصبع كمان الرسول هو زينة فهمانني اآلية خطأ خامت النبيني

األنبياء مش معناه أنه هو آخر األنبياء إذا هذا آمن باللفظ لكن كفر باملعىن وهكذا سواء من كان ال يزال يف 

يقول لك أن ال أؤمن  دائرة اإلسالم لكن ضل ضالال بعيدا أو قريبا أو خرج عن دائرة اإلسالم ما فيهم واحد

بالكتاب و السنة ، حىت الدروز كما قلنا آنفا أنا مسلم  ولكنهم حيرفون الكلم من بعد مواضعه فنحن نريد 

امسا يدل يف وضعنا احلاضر قبل ما يعود املسلمون مسلمني حقا كما كان املسلمون األولون نريد امسا يعرب 

( وستفترق أمتي على م ؟ مسلم ثالث و سبعني فرقة عن العقيدة الصحيحة ما هو هذا االسم ؟ ، مسل

ويف الراوية  ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة ،قالوا من هي يا رسول اهللا قال الجماعة )

إذا حنن نريد امسا يدل على الفرقة الناجية فهل من ضري إذا قلنا أنا الزم  ( ما أنا عليه وأصحابي )األخرى 

لناجية ما أحد ينكر هذا فإذا بدل ما نقول الفرقة الناجية نقول حنن سلفيون ألن هذه كلمة أكون من الفرقة ا

( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم تدلنا على منهج صحيح كان عليه القرون املشهود هلا باخلريية 

الساعة أحد وأرى اآلن أن النعاس يداعب بعض األجفان ولذلك يا غازي اغزو غزوا آخر ألن  يلونهم )

  وثلث .



  إن شاء اهللا مسافر يوم اجلمعة . السائل :

  ما شاء اهللا إىل باكستان ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  صاحبتك السالمة وأرجو أن تكون خري داعية . الشيخ :

اللهم أمني . هذا شيخنا ما أفعله يعلم هللا أنّه اجتهاد من نفسي فإن أصبت فمن اهللا سبحانه و  السائل :

ىل ولكين أقول لإلخوة ال جتهدوا أنفسكم  يف األمساء ولكن اجهدوها فكيف تكونوا على ما كان عليه تعا

  النيب وأصحابه هذا ما أدعوهم إليه يعين  نعم .

  ما يكفي هذا . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  هل كان بني الصحابة علم امسه علم النحو ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  عندهم فاعل مفعول به ومفعول معه واحلال ما أدري أيش ما كان هيك  ؟ كان  الشيخ :

  نعم . السائل :

  هل لنا غىن عن هذه االصطالحات . الشيخ :

  ال . السائل :

ال غىن ألنه أصبحنا أعاجم أما هم كانوا عربا بسليقتهم فما كانوا حباجة إىل مثل هذه  الشيخ :

ات بيسهل علينا الّتفاهم شو أنت يا أخي ؟ واهللا أنا مسلم االصطالحات اآلن جيب أن نصطلح اصطالح

مو راح يقنع مّنك أنا أوهلم .شو أنت رايح تقول يل أنا مسلم طيب أنا مثل مثلك شو مذهبك ؟ رايح تقول 

  . ...ألنه بس تقول ما لك مذهب وقعت فيما منه فررت  ...يل ما لك مذهب 

ال , طّيب صويف ؟ قال ال , قلت له حتريري ؟ قال ال , طّيب سائل آخر : قال له سّين , قال له مسلم أوّ 

أنت من اإلخوان املسلمني ؟ قال ال , قال طّيب أنت شيعي ؟ قال ال . إذا أنت يف أيش ؟ قال سين قال 

  له الكتاب والسنة .


